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THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp Khóa 15 

 

 Kính gửi:  
  - Các Khoa; 
  - Toàn thể sinh viên Khóa 15. 

Căn cứ quyết định số 141/QĐ-CDS ngày 26/11/2020 của Trường Cao đẳng 
CN&QT Sonadezi về việc soát xét ban hành Quy định Thực tập Tốt nghiệp, báo cáo 
thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp;  

Phòng Quản lý Đào tạo và Khảo thí thông báo về việc đăng ký làm Khóa luận tốt 
nghiệp (viết tắt KLTN) như sau: 

 Đối tượng: Sinh viên Khóa 15 đủ điều kiện đăng ký KLTN: Đến hết học kỳ 5, 
SV không còn nợ học phần và có điểm trung bình chung tích lũy đạt 7,5 điểm 
trở lên theo thang điểm 10. Tỉ lệ sinh viên được xét duyệt làm Khóa luận chiếm 
từ 5-10% trên tổng số sinh viên của từng chuyên ngành đào tạo, lấy điểm từ 
cao xuống thấp. 

 Thời gian: từ ngày 12/6/2021 đến 27/6/2021. 

 Địa điểm: Văn phòng Khoa 

 Nội dung đăng ký: SV đăng ký tên đề tài KLTN (dự kiến). 

 Đối với những SV không đăng ký KLTN sẽ học môn thay thế tốt nghiệp như 
sau:  

Stt Ngành Môn học 
Tín 

chỉ/Số 
tiết 

1 Công nghệ May (Quản lý sản xuất) 

Văn hóa doanh 
nghiệp 2 tín chỉ  

(30 tiết) 

2 Công nghệ Giày (Quản lý sản xuất) 

3 Công nghệ Giày (Thiết kế) 

4 Tin học ứng dụng 

5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 

6 Quản trị kinh doanh 

7 Kế toán 

8 Quản trị khách sạn 

9 Tiếng Anh Public speaking 
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Stt Ngành Môn học 
Tín 

chỉ/Số 
tiết 

10 Tiếng Trung Quốc 
Nghiệp vụ thư ký 
Tiếng Hoa 2 tín chỉ  

(30 tiết) 
11 Phiên dịch Tiếng Nhật Kinh tế Thương mại 

Văn hóa doanh 
nghiệp Nhật 

Khoa phối hợp thông báo và hướng dẫn SV đăng ký. 

 
Nơi nhận: 
 

- Như trên; 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo) 
- Lưu: QLĐT&KT. 

PHÒNG QLĐT&KT 

 

(Đã ký) 

 

 Phạm Văn Huấn 

 


